REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI
OPĆINSKO VIJEĆE
Sali, 23. prosinca 2020.

ZAPISNIK
sa 24. sjenice Općinskog vijeća Općine Sali
Sjednica je počela s radom u 14:00 sati.
Prozivkom se utvrđuje da su na sjednici nazočni vijećnici:
Marijan Crvarić, Srećko Milić, Zvonimir Škvorčević, Rajka Petešić, Tomislav Jerić, Jurica
Bobić-Picić, Zvonimir Kaleb, Paško Bonja i Marijan Kolić
Odsutni: Sebastian Jagić i Matija Ramov
Predsjednik OV Marijan Crvarić predlaže sljedeći dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sali za 2020. godinu
3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa uz Izmjene i dopune Proračuna za 2020.
godinu
4. Donošenje Proračuna Općine Sali za 2021. godinu
5. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sali za 2021. godinu
6. Donošenje Programa uz Proračun za 2021. godinu
7. Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali
8. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2021.
godini
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na
području Općine Sali
10. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sali
11. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
12. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o ispravci tehničke greške u
Odluci o donošenju UPU uvale Lučica izvan građevinskog područja naselja Verunić
13. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
Pročelnik JUO Vladimir Radulić predlaže dopunu dnevnog reda:
Točka 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuna odluke o općinskim porezima
Točka 14. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina
Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice da se pomakne na točku 15.
Načelnik predlaže da se točka 7. Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali prebaci na
točku 1. a točke od 1. do 6. da se pomaknu za jedno mjesto.
Dnevni red sa predloženim izmjenama i dopunama jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 1.
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Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali za 2020. godinu iznosi djelatnica knjižnice
Roberta Karinja zbog nemogućnosti dolaska ravnatelja knjižnice Ante Mihića.
Iznosi ukratko aktivnosti koje se u knjižnici provode. Rad knjižnice skoro u cijelosti financira
Općina Sali. Određena sredstva dobiju se od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe te se
njima šalje izvješće o utrošenim sredstvima.
Izvješće o radu Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali za 2020. godinu jednoglasno prihvaćeno.

Ad.2
Paško Bonja:
Što je sa Prostornim planom?
Načelnik:
Prostorni plan je predan u Ministarstvo na davanje suglasnosti. Sad su nam poslali dopis da
dostavimo još neke dopune dokumentacije pa se nadamo da će nakon toga suglasnost biti
izdana.
Zvonimir Kaleb:
1. Što je sa izmjerom za Brbinj i Savar?
2. Primjedba na nevožnju trajekta radi nevremena, a smatramo da u par navrata nije bilo tako
loše vrijeme da se ne vozi. Prije toga nije bilo. Tražimo da se urgira na Jadroliniju.
3. Prema Solinama i Veruniću nalazi se na putu velika rupa gdje se stvara lokva.
Načelnik:
1. Za izmjeru Brbinj, Savar i Zverinac potpisan je sporazum sa Državnom geodetskom
upravom i čekamo ugovor.
2. Što se tiče vožnje trajekta to ne možemo puno utjecati jer to ovisi o kapetanu koji odlučuje
da li će isploviti ili ne.
Zvonimir Škvorčević odgovara na treće pitanje i kaže da je lokva sanirana.
Marijan Kolić:
1. Kad će se podijeliti kante za smeća. Neke nove kante koje su donesene već su razbijene.
2. Sanacija školjere u Solinama?
Načelnik:
1. Kante za domaćinstva će se podijeliti po kućama kad dođe kamion za skupljanje istih.
Nabava je u tijeku.
2. Zamolili smo građevinara Roka Kalcinu koji je tamo na terenu da pogleda što treba
napraviti.

Jurica Bobić-Picić:
Divlji deponij koji se stvorio kraj igrališta u Luci je sve veći. Treba ga očistiti a do tad predlaže
da se stavi ograda da se više ne stavlja smeće.
Načelnik kaže da će se ovih dana to smeće očistiti.
Zvonimir Kaleb:
Da li ima što novo sa poštom.
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Načelnik:
Na žalost ništa nova. Oni imaju neke čudne ideje vezano uz raspodjelu pošte pa po tom sistemu
traže i djelatnika kojega ne mogu naći. Ako postoji netko zainteresiran može se javiti pa ćemo
predložiti pošti.

Ad.3.
Načelnik daje kratko obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sali za 2020.
godinu (Rebalans).
Rebalans proračuna rađen je na temelju očekivanog izvršenja. S obzirom na smanjene prihode
uvjetovane epidemiološkom situacijom tekuće poslovanje nije patilo. Osim što nisu isplaćene
uskrsnice umirovljenicima socijalna davanja su ispunjena kao i do sad. Nabavljena je i oprema
za gospodarenje otpadom, kontejneri, preša. Radovi na vrtiću su nastavljeni. Ali neki planirani
projekti nisu mogli biti odrađeni radi manjih prihoda ali s obzirom na godinu smatramo da je
dosta napravljeno.
Rasprava:
Paško Bonja:
Zašto nismo dobili polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna kad je zakonom predviđeno da
se dostavi do 15.09. Ne možemo raspravljati o rebalansu kad ne znamo izvršenje za prvih šest
mjeseci. Da li će biti do kraja godine isplaćeni neki rashodi koji su navedeni u rebalansu a nisu
još izvršeni. Na primjer isplata mjesnim odborima. Mi sad moramo glasati o rebalansu a znamo
da neće biti ovakvo izvršenje. Mislim da će izvršenje biti daleko manje od ovog prijedloga
Rebalansa.
Načelnik poziva Irenu Petešić da odgovori na neka pitanja budući se radi o financijskom dijelu.
Irena Petešić:
Prijedlog Rebalansa rađen je na temelju pokazatelja izvršenja do kraja listopada. Izvršenje
možemo svakako očekivati očekivati manje od ovog prijedloga Rebalansa ali do kraja godine
ne možemo točno znati što će se ostvariti a što ne pa moramo ostaviti mogućnost.
Na primjer uplate iz drugih proračuna mogu biti i 31. 12.. Također što se tiče mjesnih odbora
za sada nije ostvareno niti pola ali to ne znači da mjesni odbori ne mogu do kraja godine poslati
zahtjev za sredstva koji će biti prihvaćen. Tada mora biti zadužen i prikazan kao rashod ove
godine, bez obzira na plaćanje.
Paško Bonja:
Negoduje na nedobivanje polugodišnjeg izvještaja prije rasprave o rebalansu proračuna jer ne
zna koliko se uprihodovalo u prvih šest mjeseci. Trebamo znati što nismo naplatili a trebalo se
pokrenuti postupke za naplatu.
Načelnik:
Polugodišnje izvršenje je napravljeno ali je greškom preskočeno staviti na dnevni red. Biti će
dostavljeno vijećnicima odmah nakon ove sjednice.
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Predsjednik OV Marijan Crvarić zadužuje da se narednih dana iza sjednice odmah dostavi
polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2020. godinu vijećnicima.
Daje prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sali za 2020. godinu na usvajanje.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2020. godinu donesene su sa 7 glasova za i 2 protiv.

Ad.4.
Prijedlozi izmjena i dopuna programa koji se donose uz proračun rađeni su na sukladno
izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu. Vijećnici su prijedloge programa dobili na
uvid u materijalima te se poziva na raspravu.
Paško Bonja:
U Programu gradnje komunalne infrastrukture naveden je izvor prihod od prodaje. Što mi to
prodajemo. Imamo li neko konkretno.
Načelnik: Ove godine se prodaje zemljište u Božavi po zahtjevu, a mjesni odbor je dao
suglasnost za prodaju.
Paško Bonja:
Izdaci za sport – da li je ove godine raspisan poziv za udruge i društva?
Načelnik:
Raspisan je ali se nije isplatilo udrugama radi smanjenih prihoda, a i nisu se održavale
manifestacije. Izdaci su za triatlon od lani za koji je račun došao ove godine, platilo se nešto i
za trail ali to se mora prebaciti za idući termin te je plaćena naknada za trenera djece za
nogomet.
Predsjednik predlaže da se glasovanje objedini za sve prijedloge izmjena programa te se
izglasalo kako slijedi:
 Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Sali za 2020. godinu
 Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sali
za 2020. godinu
 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu i predškolstvu Općine Sali za 2020.
godinu
 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Sali za 2020. godinu
 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Sali za 2020. godinu
 Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Sali za 2020. godinu
Donesene su sa 7 glasova za i 2 protiv.
Ad.5.
Prijedlog proračuna Općine Sali dostavljen je vijećnicima prije poziva za sjednicu kako bi
mogli dostaviti svoje prijedloge i primjedbe.
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Načelnik obrazlaže stavke proračuna. Izdaci za tekuće poslovanje su većinom isti kao i
prethodnih godina. Napominje da se dosta vlastitih sredstava, preko milijun kuna, predvidjelo
za socijalna davanja, predškolski odgoj. Uglavnom tekuće poslovanje sa navedenim davanjima
uspijeva se pokriti iz vlastitih sredstava. Kapitalni projekti uvršteni su u proračun tako da se
njihovo ostvarenje planira iz pomoći. Znamo da se ne mogu svi ostvariti ali ako nije predviđeno
proračunom ne možemo aplicirati na moguće natječaje. Iz vlastitih sredstava pokušavamo
pokriti projektnu dokumentaciju.
Rasprava:
Paško Bonja:
Postavlja pitanja po stavkama prijedloga proračuna na koja načelnik daje obrazloženje.
Strategija pametne općine – na što se odnosi i tko nam to radi?
- Za taj projekt je izašao natječaj pa smo se prijavili pa ako dobijemo će se raditi jer se sve više
najavljenih natječaja poziva na riječi „pametan otok“. A nama je plan da kroz ovo odradimo i
strategiju razvoja otoka. A dio „pametne općine“ odnosi se i na izradu baze podataka kroz koju
bi nam bili dostupni podaci o nekretninama.
Izgradnja parkinga – da li će biti do sezone?
- Nismo sigurni, prema prilivu sredstava.
Izgradnja mrtvačnice?
- Plan je da se gradi iza groblja u Salima ali nismo još riješili imovinsko pravne odnose sa
crkvom za taj teren ali čudi me pitanje jer lista mladih je bila protiv mrtvačnice.
Sanacija odlagališta otpada – da li se odnosi na „Dočić“?
- Da, tražiti ćemo pomoć od Fonda.
Ima par stavki gdje je stavljeno 0,00 kuna – rekonstrukcija helidroma, vatrogasni dom? Što to
znači?
- Predviđa se u projekciji za iduće godine.
Naknade za novorođenčad – da li su isplaćene za ovu godinu?
- Većina da, još treba neka rješenja do kraja godine napraviti i platiti.
Natječaj za kulturu – kad će biti?
- Početkom godine.
Zavičajni muzej – da li će se i gdje raditi? Imamo li projekt?
- Od naše djelatnice Jone Petešić ideja je bila da bude u potkrovlju ove zgrade a nova ideja je
da se radi u zgradi „Petricioli“ ali se mora riješiti imovinske odnose.
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Sportska dvorana? Da li je raspisan natječaj za zemljište?
- Nije ali planiramo uskoro.
Strategija razvoja poljoprivrede?
- Vladimir Radulić: Agencija za plaćanje u poljoprivredi dala je zeleno svjetlo da se provede
postupak nabave za uslugu izrade strategije. Izrađivač će uključiti sve OPG-ove,
poljoprivrednike.
Subvencija pošta? Mi plaćamo a oni zatvaraju pošte. U Salima neće da se premjeste iz prostora
a o tome nam ovisi proširenje knjižnice.
- Mi plaćamo gubitke upravo da ne bi zatvorili urede, a što se tiče pošte u Salima tražili su neke
izmjene u prostoru koje smo odavno napravili i stalno tražimo da se presele.
Naknada za podmirenje troškova boravka u vrtiću- što znači?
- Besplatan vrtić – plaćanje umjesto roditelja.
Proširenje knjižnice – da li imamo projekt?
- Projekt je napravljen i kandidiran je na natječaj Ministarstva kulture.
Mjesni odbori – da li mogu očekivati više novaca?
- Prema mogućnostima
Da li ćemo i ove godine imati gubitak
- Naša potraživanja su veća od gubitka i sad smo počeli raditi na ovrhama tako da podmirenje
dugovanja za katastarsku izmjeru pokriva gubitak. Također bismo svi trebali utjecati na ljude
da bolje plaćaju.
Apeliram samo da se iz sredstava proračuna izdvoje sredstva za uređenje plaže Bočac, da se
posječu stabla koja padaju u more jer su opasna za prolaznike, da se završi most te da se ofarba
fasada zgrade gdje je turistička zajednica.

Marijan Kolić:
Izdatak za nabavu školskih knjiga – plaća ih država.
- Plaća udžbenike, a ostalo, vježbenice i radne bilježnice plaća općina.
Zašto općina ne nabavi vlastito vozilo nego se izdvaja za korištenje privatnog vozila.
- Kad se doda trošak guma, tehnički pregled, održavanje vozila, gorivo i ostalo došlo bi nas
skuplje.
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Što je predviđeno za Soline? Treba i dječje igralište i sanacija putova i školjera.
- Nešto ćemo napraviti sukladno punjenju proračuna.
Srećko Milić:
Điga u Salima?
- Proveden je natječaj ali najjeftiniji je bio dvadesetak milijuna skuplji od procijenjene
vrijednosti tako da su se tražila dodatna sredstva što je Ministarstvo regionalnog razvoja i
odobrilo pa će ŽLU vidjeti da li se to može ugovoriti bez ponavljanja natječaja s obzirom da se
ne radi o maloj razlici. Sada je najpovoljnija „Kali gradnja“. Općina je u obvezi napraviti
projektnu dokumentaciju za pristupni put koji se mora napraviti. Predviđeno je da projekt bude
napravljen do 2023. godine.
Zvonimir Kaleb:
Što je sa školom u Brbinju?
- Krenula je nabava za izvođenje radova. To će biti znatno opterećenje za proračun. Dio
sredstava dobili smo od Fondova a pokušati ćemo dobiti dio sredstava i od Ministarstva
regionalnog razvoja.
Kontejner od T-coma na terenu kod škole. Da li je teren u najmu?
- Nije poznato, provjeriti ćemo.
Što se radilo oko škole Brbinj budući smo vidjeli geometra.
- Sređuju se papiri, upis vlasništva.
Tomislav Jerić:
Kanalizacija Božava?
Dva oštećena puta koja bi trebalo popraviti cca 100 metara.
- Za kanalizaciju Božava Komunalno društvo priprema natječaj za izvođenje radova koji će
uskoro krenuti. Puteve ćemo prema mogućnostima u suradnji sa turističkom zajednicom.
Nema više prijavljenih na raspravu te predsjednik OV daje Proračun na glasovanje.
Proračun Općine Sali za 2021. godinu donesen je sa 7 glasova za i 2 protiv.

Ad. 6.
Paško Bonja pita da li vijećnici mogu prije raspuštanja vijeća očekivati izvršenje za 2020.
godinu na što mu je odgovoreno da mogu.
Na raspravu o Odluci o izvršavanju proračuna Općine Sali za 2021. godinu nema prijavljenih
pa se ista daje na glasovanje.
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Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sali za 2021. godinu donesena je sa 7 glasova za i 2
protiv.
Ad.7.
Pojedinačni programi koji se donose uz proračun vijećnici su imali na uvidu pa se pozivaju na
raspravu. Programi su rađeni sukladno proračunu.
Na raspravu nema prijavljenih te predsjednik predlaže da se objedini glasovanje za programe
te se glasovalo kako slijedi:

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za
2021. godinu
 Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2021. godinu
 Programa javnih potreba u školstvu i predškolstvu Općine Sali za 2021. godinu
 Programa javnih potreba u kulturi Općine Sali za 2021. godinu
 Program javnih potreba u sportu Općine Sali za 2021. godinu
 Socijalni program Općine Sali za 2021. godinu
Doneseni su sa 7 glasova za i 2 protiv.

Ad.8.
Svake godine krajem godine je obveza donošenja odluke vezano uz izvođenje radova za iduću
godinu.
Rasprava:
Paško Bonja:
Rečeno mi je ovo ljeto da je za neke radove osobno načelnik dao dozvolu za produljenje radova.
- Tako je. Traženo je u Božavi da se dozvole radovi na priključku objekta na električnu
energiju, suglasnost je dala Turistička zajednica i mjesni odbor ali se na kraju ti radovi nisu ni
napravljeni nego su odgođeni za jesen.
Paško Bonja:
Trebala bi bolja kontrola radova kroz sezonu. Ovo ljeto je bilo puno prigovora. Također je slaba
kontrola prometa na portu. Komunalni redar bi morao bolje to kontrolirati i pisati prekršaje po
potrebi.
Na raspravu nema više prijavljenih te se odluka daje na glasovanje.
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2021. godini donesena je
jednoglasno.
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Ad.9.
Popis nerazvrstanih cesta se kontinuirano dopunjuje pa je potrebno donijeti odluku o tome.
Pročelnik iznosi o kojima cestama se radi.
Na raspravu nema prijavljenih.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali
jednoglasno je donesena.
*****
Radi drugih obveza vijećnici Tomislav Jerić, Marijan Kolić i Zvonimir Kaleb napuštaju
sjednicu opravdano.

Ad.10.
Groblje u Božavi nije ispravno evidentirano u postojećoj Odluci a sređivanjem zemljišnih
knjiga za Božavu je to uočeno pa se predlaže odluka o izmjeni.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u
općoj uporabi jednoglasno je doneseno.
Paško Bonja daje komentar da bi bilo dobro u ovakvim slučajevima imati neko očitovanje
mjesnog odbora.
Ad.11.
Ova odluka se donosi u skladu sa prijedlogom Turističke zajednice za održavanje promidžbenoturističke manifestacije „Kvalitetno Dugi otok“ u svrhu promocije domaćih proizvoda.
U tu svrhu bi bio postavljen kiosk na podestu na portu Sali nasuprot zgrada kućnih brojeva 23
i 24. Kiosk bi ovom odlukom dobio dozvolu za rad dok traje manifestacija. Ovom odlukom
propisuje se i izgled kioska.
Za korištenje prostora mora biti raspisan natječaj.
Nakon kratke rasprave u kojoj je rečeno da bi se trebalo i više takvih sadržaja podržati.
Paško Bonja pitao je što je sa „Katafućem“ na što je odgovoreno da se radi na legalizaciji.
Također predlaže da se može postaviti više kioska ovisno o površini.
Odluka o uvjetima za ugostiteljski objekt u kiosku za vrijeme održavanja manifestacije
„Kvalitetno – Dugi otok“ jednoglasno je donesena.
Ad. 12.
Na 23. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 23. listopada 2020. godine donesena je
Odluka o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju UPU uvale Lučica izvan
građevinskog područja naselja Verunić.
Od nadležnih službi obaviješteni smo kako na taj način nije moguće ispravljati planove već je
potrebno pokrenuti redovnu proceduru izmjene Plana.
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Stoga se predlaže donošenje Odluke o stavljanju izvan snage rečene Odluke.
Prijavljenih na raspravu nema.
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju UPU
uvale Lučica izvan građevinskog područja naselja Verunić donesena je jednoglasno.
Ad.13
Prema uputi Ministarstva financija odluka o općinskim porezima se treba maksimalno skratiti
da bude što jednostavnija za provedbu. Stoga se predlaže izmjena i dopuna odluke sukladno
naputku Ministarstva.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Sali jednoglasno je
donesena.
Ad.14.
Irena Frka dostavila je zahtjev Općini Sali za zamjenu nekretnina radi formiranja građevinske
čestice. Radi se o lokaciji kraj puta prema Sašćici u Salima. Općina bi zamjenom dobila teren
gdje bi se moglo napraviti proširenje odnosno ugibalište na tom putu koje bi dobro došlo.
Potrebno je točno odrediti površinu i napraviti procjenu vrijednosti ali nekretnine koje bi se
mijenjale su podjednake tržišne vrijednosti.
Odluka o zamjeni nekretnina jednoglasno je donesena.
Ad.15.
Zvonimir Kaleb napominje da nije dobio podatak koji je tražio na prošloj sjednici a to je kad
je odlučeno da uljara u Brbinju bude općinska.
- Dostaviti
Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Sali jednoglasno je usvojen.

Sjednica je završila u 16 sati.

Zapisničar
Irena Petešić

Predsjednik OV
Marijan Crvarić dipl.iur.

10

